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Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. juni 2021 kl.18.30-20.00 i B73 klubhus.  

17. juni 2021 

Referat - UDKAST 
Deltagere:  

Eva Ingevold, Daniel Segerlund, Jens ”Chris” Lauritsen, Thomas Brøgger, Pernille Thomsen, Paw 

Hagstrøm og Kenneth ”Volle” Voldstedlund.  

Paw Nielsen fra B73 støtteforening deltog i starten af mødet.  

 

1. Indledning 

a. Ingen bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde (d. 4. maj 2021).  

b. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Møde med Paw fra B73 Støtteforening 

a.   Rejsegilde for byggeri af klubhus.  
Der er rejsegilde for håndværkerne engang i juli, afhængig af fremdrift i byggeriet, men 
støtteforeningen foreslår et større fælles arrangement d. 11. september som en form for 
rejsegilde og festdag i klubben for klubbens medlemmer og ledere. Der tænkes lidt fodbold 
med repræsentanter fra Slagelse Kommune og ikke mindst ”En Grøn dag” for alle i 
klubben. Aktiviteten kan samtidig genstarte, at klubben kan samles efter en lang periode 
med Corona.   
 
Herreungdom ønsker at deltage i planlægning.  
 
Aktion: Paw Hagstrøm kontakter støtteforeningen mhp. den videre planlægning.  

 

3. Nyt fra formanden 

a. Forberedelser til klubbens generalforsamling d. 22. juni 2021.  

- Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Dagsorden opdateres og kopieres af 

Chris, der også orienterer bestyrelsens forslag som dirigent.   

- Thomas kopierer regnskab for 2020 og budget for 2021.  

- Praktiske opgaver i fm. generalforsamlingen blev fordelt til Chris og Eva.  

b. Deltog i informationsmøde ved Slagelse Kommune om optag som prioriteret talent, 

talentmiljø og talentforløb. 

 

4. Nyt fra næstformanden 

a. Træningsplanen for efterår 2021 er under udvikling. Sendes ud til kommentering ved 

trænere om kort tid.  

b. Tilmelding til efterårsturneringer 2021 er gennemført.  

c. Daniel kontakter Julie for at få hjemmesiden opdateret med nye hold (gerne inden d. 1. 

juli).  

 

5. Nyt fra kassereren 

a. Lister med aftalte honorarer til trænere jf. trænerkontrakter og godkendte bilag sendes til 

kasserer snarest, inden d. 30. juni 2021.  
 

Aktion: de tre sportslige udvalg.  
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6. Nyt fra kvinde- og pigeafdelingen 

a. De fleste nye trænerkontrakter er på plads.  
b. Deltog i et møde om rekruttering og fastholdelse af piger herunder særligt om fastholdelse 

af piger, der tager på efterskole. Kompetenceudvikling af trænere blev også drøftet.  
 

7. Nyt fra herresenior 

a. Serie 1 er afsluttet, og endelig oprykning til Sjællandsserien som nummer to i rækken 
afgøres de næste uger af oprykning/nedrykning på Sjælland i andre rækker.  

b. Samlet antal hold i herresenior overvejes.  
 
 

8. Nyt fra herreungdom 

a. Der arbejdes aktivt og med god succes på rekruttering af trænere.  

 

Eva anbefaler, at der kommunikeres mere aktivt ved ansættelse af nye trænere eller ved 

forlængelser. Det er gode historier, der informerer om klubben.  

 

Aktion: alle sportslige udvalg informerer løbende til kommunikationsudvalget.  

 

9. Materialer 

Der tilgår flere mål til ny kunstgræsbane, der nu er indviet og taget i brug.   
 

10. Kommende møder og særlige aktiviteter 

a. B73 generalforsamling d. 22. juni i Vesthallen.  

b. B73 Støtteforening generalforsamling d. 24. juni i klubhuset.  

- Eva og Thomas deltager i mødet.  

c. Næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamlingen.  

d. DBU Fodboldskole uge 26 (28. juni – 2. juli) for årgang 2004-2014. 

- Paw Hagstrøm oplyser, at der pt. er godt 200 tilmeldte deltagere hvilket er 

tilfredsstillende.  

e. Slagelse Festuge 2021 (opgave fra d. 9. juni – 3. juli). 

- Processen for at finde frivillige til festugen skal drøftes på kommende 

bestyrelsesmøde.  

 

11. Eventuelt 

Der er ønske om adgang til vand på ny bane 3.  
Aktion: Volle kontakter Slagelse Kommune.  
 

Referent: Chris 


